Kursplan
för kurs på grundnivå
Teoretisk filosofi - kandidatkurs
Theoretical philosophy - Bachelor's Thesis

30.0 Högskolepoäng
30.0 ECTS credits

Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Institution

FITF30
HT 2019
2019-03-06
Filosofiska institutionen

Huvudområde:
Fördjupning:

Filosofi
G2E - Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav,
innehåller examensarbete för kandidatexamen

Beslut

Kursen är inrättad av Humanistiska fakultetsnämnden 2019-03-06 och kursplanen är fastställd av
institutionsstyrelsen vid Filosofiska institutionen 2019-03-06.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Teoretisk filosofi II, 30 hp, eller 60 hp inom huvudområdet filosofi inom Kandidatprogram i filosofi och
lingvistik.
Engelska 6.
Kursens uppläggning
Provkod
LITT
UPPS
FILG
FMET
FYSG
EPIS
LOG1
LOG2
MAFI
MEDV
MLO1
MLO2
PHL1
PHL2
VFI1
VFI2

Benämning
Litteraturseminarium
Examensarbete
Filosofisk logik
Formella metoder för filosofi och vetenskapligt tänkande
Fysikens filosofi
Kunskapsteori
Logik I
Logik II
Matematikens filosofi
Medvetandefilosofi
Metalogik 1
Metalogik 2
Språkfilosofi I
Språkfilosofi II
Vetenskapsfilosofi I
Vetenskapsfilosofi II

Högskolepoäng
7.5
15
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5

Kursens innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper i teoretisk filosofi. Den består av tre delar: en litteraturkurs om 7.5 hp som
studenten väljer själv från ett utbud av kurser, ett obligatoriskt litteraturseminarium om 7.5 hp, samt ett
examensarbete om 15 hp.
Del 1: Litteraturseminarium, 7.5 hp.
Delkursen innehåller ett fördjupat studium av några centrala och inflytelserika uppsatser, eller en central och
inflytelserik monografi i modern teoretisk filosofi.
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Del 2: Valbar kurs, 7.5 hp.
Delkursen innehåller ett fördjupat studium av ett centralt problemområde inom teoretisk filosofi. Studenten
väljer från en lista av alternativ, enligt nedan. Varje termin ges undervisning på ett urval - normalt ej alla - av
de valbara alternativen. För information om vilka alternativ som är valbara under aktuell termin hänvisas till
kursbeskrivningen på http://www.philosophy.su.se. Informationen finns tillgänglig senast en månad före
kursstart.
Valet av kurs är begränsat av två förbehåll:
1. Den studerande kan inte välja en kurs som hen redan har studerat inom ramen för Teoretisk filosofi II.
2. Studenter som på Teoretisk filosofi II inte har valt momentet Logik I, eller tidigare läst en kurs med
motsvarande innehåll (såsom Introduktion till logik, 7.5 hp (FILOG1) eller delkursen Inledning till logik, 7,5
hp, på kursen FI10N2), måste välja alternativ 5, Logik I.
Alternativ 1
Filosofisk logik, 7.5 hp.
Kursen behandlar utvidgningar av första ordningens logik för att formellt hantera logiska egenskaper hos
påståenden om bland annat tid, modaliteter och agentskap. Se kursplanen för Filosofisk logik, 7.5 hp,
FIFL1G, för mer information.
Alternativ 2
Formella metoder för filosofi och vetenskapligt tänkande, 7.5 hp.
Kursen behandlar matematiska och formella verktyg för vetenskapligt tänkande i allmänhet och för filosofi i
synnerhet. Se kursplanen för Formella metoder för filosofi och vetenskapligt tänkande, 7.5 hp, FIFM1G, för
mer information.
Alternativ 3
Fysikens filosofi, 7.5 hp.
Kursen behandlar problem av filosofisk karaktär som aktualiseras av modern fysik. Se kursplanen för
Fysikens filosofi, 7.5 hp, FIFYSG, för mer information.
Alternativ 4
Kunskapsteori, 7.5 hp.
Kursen behandlar modern analytisk kunskapsteori och är tematisk och problemorienterad. Se kursplanen för
Kunskapsteori, 7.5 hp, FIEP1G, för mer information.
Alternativ 5
Logik I, 7.5 hp.
Kursen ger en översikt över första ordningens logik, inklusive predikatlogik med identitet. Se kursplanen för
Logik I, 7.5 hp, FILO1G, för mer information.
Alternativ 6
Logik II, 7.5 hp.
Kursen ger fördjupade kunskaper om första ordningens logik, med stark betoning på formella bevis- och
härledningssystem för detta språk. Se kursplanen för Logik II, 7.5 hp, FILO2G, för mer information.
Alternativ 7
Matematikens filosofi, 7.5 hp.
Kursen behandlar matematikens filosofi, mestadels tematiskt med fokus på de filosofiska problem som väcks
av matematik som vetenskap, men även med vissa historiska tillbakablickar. Se kursplanen för Matematikens
filosofi, 7.5 hp, FIMF1G, för mer information.
Alternativ 8
Medvetandefilosofi, 7.5 hp.
Kursen behandlar medvetandefilosofiska frågeställningar som har varit i centrum för den analytiska filosofin
sedan mitten av 1900-talet och framåt. Se kursplanen för Medvetandefilosofi, 7.5 hp, FIPM1G, för mer
information.
Alternativ 9
Metalogik 1, 7.5 hp.
Kursen behandlar metalogiska resultat med speciellt fokus på fullständighetssatsen för första ordningens
logik. Se kursplanen för Metalogik: fullständighet, 7.5 hp, FILOG3, för mer information.
Alternativ 10
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Metalogik 2, 7.5 hp.
Kursen behandlar Gödels två ofullständighetssatser i detalj. Se kursplanen för Metalogik: ofullständighet och
oavgörbarhet, 7.5 hp, FILOG4, för mer information.
Alternativ 11
Språkfilosofi I, 7.5 hp.
Kursen behandlar grunderna för modern språkfilosofi. Se kursplanen för Språkfilosofi I, 7.5 hp, FIPL1G, för
mer information.
Alternativ 12
Språkfilosofi II, 7.5 hp.
Kursen ger fördjupade kunskaper inom modern språkfilosofi. Se kursplanen för Språkfilosofi II, 7.5 hp,
FIPL2G, för mer information.
Alternativ 13
Vetenskapsfilosofi I, 7.5 hp.
Kursen behandlar den moderna vetenskapsfilosofins grundfrågor. Se kursplanen för Vetenskapsfilosofi I, 7.5
hp, FILVE1, för mer information.
Alternativ 14
Vetenskapsfilosofi II, 7.5 hp.
Kursen ger fördjupade kunskaper inom modern vetenskapsfilosofi. Se kursplanen för Vetenskapsfilosofi II,
7.5 hp, FILVE2, för mer information.
Del 3: Examensarbete, 15 hp.
Delkursen består av ett examensarbete i form av en filosofisk uppsats vars inriktning bestäms av handledare
eller examinator.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursens del Litteraturseminarium, 7.5 hp, ska studenten kunna:
- med egna ord redogöra för de frågeställningar, centrala positioner och argument för dessa, som diskuteras
och presenteras i den litteratur som seminariet behandlar det aktuella kurstillfället,
- visa insikt i hur man på ett fördjupat och noggrant sätt studerar filosofiska problem.
För godkänt resultat på kursens delar:
* Filosofisk logik, 7.5 hp,
* Formella metoder för filosofi och vetenskapligt tänkande, 7.5 hp,
* Fysikens filosofi, 7.5 hp,
* Kunskapsteori, 7.5 hp,
* Logik I, 7.5 hp,
* Logik II, 7.5 hp,
* Matematikens filosofi, 7.5 hp,
* Medvetandefilosofi, 7.5 hp,
* Metalogik 1, 7.5 hp,
* Metalogik 2, 7.5 hp,
* Språkfilosofi I, 7.5 hp,
* Språkfilosofi II, 7.5 hp,
* Vetenskapsfilosofi I, 7.5 hp,
* Vetenskapsfilosofi II, 7.5 hp
hänvisas till respektive kursplan enligt ovan.
För godkänt resultat på kursens del Examensarbete, 15 hp ska studenten kunna:
- söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning inom huvudområdet för
utbildningen,
- självständigt identifiera, formulera och argumentera utifrån kunskap om tillämpliga metoder inom området
samt genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera examensarbetets syfte, innehåll och resultat,
- beakta gällande forskningsetiska normer.
Undervisning

Litteraturseminarium, 7.5 hp:
Undervisningen på kursens del Litteraturseminarium, 7.5 hp, bedrivs i form av seminarier och presentationer
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vid detsamma, samt skriftliga referat.
Muntlig redovisning är ett obligatoriskt inslag på denna del av kursen. Närvaro upp till 80% av
seminarietillfällena är obligatorisk.
Undervisning sker på det språk som är angivet för respektive tillfälle för kursen.
Valbar kurs, 7.5 hp:
Undervisningen på de valbara kurserna bedrivs i den form som finns angivet i respektive kursplan.
Examensarbete, 15 hp:
Undervisningen på kursens del Examensarbete, 15 hp, bedrivs i form av individuell handledning.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen, som finns tillgänglig senast en månad före
kursstart.
Kunskapskontroll och examination

a) Examinationsformer
Litteraturseminarium, 7.5 hp, examineras genom aktivt deltagande på seminariet, genom muntlig presentation
vid detsamma, och genom skriftliga referat.
Vid kurstillfällen som ges på engelska sker examinationen på engelska eller svenska.
För uppgifter om examination av valbara kurser hänvisas till respektive kursplan (Se Kursens innehåll).
Examensarbete, 15 hp, examineras genom ventilering av eget examensarbete samt opposition på annans.
För mer detaljerad information om examinationen hänvisas till kursbeskrivningen, som finns tillgänglig
senast en månad före kursstart.
b) Betygsskala
Kursens del Litteraturseminarium, 7.5 hp, bedöms enligt en målrelaterad tvågradig skala:
U = Underkänd
G = Godkänd
Kursens del Examensarbete, 15 hp, samt de valbara kurserna:
Betygsättningen sker enligt en sjugradig betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx= Otillräckligt
F = Helt otillräckligt.
c) Betygskriterier
De skriftliga betygskriterier meddelas vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier är bindande.
d) Slutbetyg
För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga prov, samt betyget G på
Litteraturseminariet. Slutbetyget på hela kursen bestäms av betyget på examensarbetet.
Litteraturseminarium 7.5 hp: Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare
medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning eller fullgörande
av obligatoriska uppgifter. Studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift. Vid högre frånvaro än 40% får
studenten gå om kursdelen.
e) Underkännande
För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Det läsår kurstillfälle saknas erbjuds minst ett
examinationstillfälle.
Studerande som fått betyget Fx eller F [U på prov där tvågradig betygsskala tillämpas] på prov två gånger i
rad av en och samma examinator har rätt att få annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte
särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen.
Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
f) Kompletteringsuppgifter
Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges på de valbara kurser som tillåter detta,
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annars inte.
Möjlighet till komplettering av betyget U upp till betyget G ges på Litteraturseminarium, 7.5 hp.
g) Handledartid
Student som påbörjar examensarbetet har rätt till sammanlagt minst fyra timmar handledartid.
h) Bedömningsgrunder
Vid betygssättning av examensarbetet kommer följande bedömningsgrunder att användas: förståelse av den
förelagda uppgiften, argumentationens kvalité, kunskap om den teoretiska bakgrunden, självständighet,
förmåga att hålla den fastställda tidsplanen, samt skriftlig och muntlig presentation.
i) Byte av handledare och examinator
Byte av handledare kan ske vid särskilda omständigheter. Begäran om ett sådant byte, med motivering, ska
alltid göras till kursansvarig lärare.
Byte av examinator kan endast ske när student är underkänd på ett prov. Se ovan under (e) där reglerna för
underkännande anges.
j) Konsekvenser
Student som under det aktuella kurstillfället inte blir klar i tid med ett påbörjat examensarbete har inte rätt till
mer handledartid. Studenten har dock rätt till handledares slutläsning av arbetet och att få sitt examensarbete
bedömt vid nästkommande examinationstillfälle.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.
Begränsningar

Kursen får inte tillgodoräknas i examen tillsammans med sådan inom eller utom landet genomgången och
godkänd kurs vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Övrigt

Kursen ingår i Kandidatprogrammet filosofi och lingvistik, 180 hp.
Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till institutionens webbplats på http://www.philosophy.su.se/.
Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast en månad före kursstart.
Litteratur för examensarbete väljs i samråd med handledare.
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